Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az avar- és kerti hulladék égetéséről
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában, továbbá az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) 11) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Biharkeresztes Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III.
1.) sz. rendelet 40.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város
Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottsága, Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következő
rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes város közigazgatási területére.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre.
Értelmező rendelkezések
2. §
(1) Avar: A talaj felszínén (emberi beavatkozás nélkül) felgyűlő ép vagy részben bomlott
növényi maradvány (levelek, gallyak, ág- és kéregdarabok).
(2) Kerti hulladék: Az ingatlanokon (ideértve a közterületet is) azok tisztántartása, ápolása,
gondozása vagy kertészeti, mezőgazdasági munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb,
ág, gally, gyökérmaradvány, szár, levél, valamint egyéb növényi maradvány.
(3) Hasznosítás: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében biztosított házhoz menő
biohulladék gyűjtés igénybevétele vagy az avar és kerti hulladék helyben történő
komposztálása.
Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
3. §
(1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása,
hasznosítása javasolt.
(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az
ingatlantulajdonos feladata.
A kerti hulladék égetésének szabályai
4. §
(1) A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az
égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről,
feltételekről.

(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés
folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem
alkalmazható.
(3)A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék
nem égethető. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.)
(4) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül),
valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék
semmisíthető meg.
(5) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú
cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása
mellett szabad.
(6) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, kis
adagokban történhet.
(7) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell
oltani.
(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak
a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról.
(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az
égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.
(10) Avart és egyéb kerti hulladékot október 1. napjától, április 30. napjáig, vasárnap és
ünnepnapok kivételével napközben, 9 és 19 óra közötti időben, derült égbolt és szélmentes idő
esetén lehet égetéssel megsemmisíteni.
(11) Az avart és a kerti hulladékot május 1. napjától szeptember 30. napjáig, vasárnap és
ünnepnapok kivételével napközben 15 és 19 óra közötti időben, szélmentes és derült égbolt
esetén lehet égetéssel megsemmisíteni.
(12) Az avar és a kerti hulladék égetését csak a 18. életévét betöltött személy végezheti.
(13) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.
Záró rendelkezések
5. §
E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az avar- és kerti hulladék
égetéséről szóló 25/2007. (X. 31.) BVKt. rendelet hatályát veszti.

Barabás Ferenc sk.
polgármester
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jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. március 27. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző

